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فرایند تسویه حساب کاربران کتابخانه ها
مراجعه فرد به کتابخانه موید االطبا

خیر

بله
عضو کتابخانه می باشد

بررسی پروفایل کاربر

خیر

خیر

کتاب به امانت دارد؟
بله
مراجعه به کتابخانه دانشکده و عودت کتاب

عضو دانشگاه اصفهان می باشد؟
بله
مراجعه به کتابخانه دانشگاه
اصفهان و عودت کتاب

مراجعه به کتابخانه مویداالطبا

انجام تسویه حساب توسط کتابدار

مراجعه به کتابخانه مویداالطبا

 نکته (:)1
تمامی دانشجویان تحصیالت تکمیلی پیش از انجام تسویه حساب الزم است موارد ذیل را رعایت نمایند:
 )1پایان نامه دانشجو می بایست طبق شیوه نامه نگارش پایان نامه مصوبه آموزش دانشگاه تهیه نمایند.
 )2پایان نامه می بایست جهت بررسی رعایت ساختار طبق شیوه نامه نگارش پایان نامه ،به تآیید کارشناس پژوهشی (مشخص در هر دانشکده) برسد..
 )3دو نسخه فایل الکترونیک (سی دی) از پایان نامه خود شامل چکیده و فایل متن کامل آن تهیه نمایند.
 )4سی دی مذکور می بایست دارای  4فایل باشد :دو فایل  pdfو  Wordاز چکیده و دو فایل  pdfو  Wordاز متن کامل
 )5دو نسخه سی دی به کتابخانه دانشکده تحویل گردد و فرم تایید نهایی از کتابخانه دانشکده دریافت گردد.
 )6در پایان دانشجو جهت تسویه حساب نهایی همراه با فرم تایید کتابخانه دانشکده و فرم تسویه حساب آموزش دانشگاه به کتابخانه مویداالطباء مراجعه نماید.

فرایند ثبت نام کاربران کتابخانه ها
دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی

دانشجویان که قبال به هر شکل

دانشجویان جدیدالورد

در کتابخانه ها عضو بوده اند

ایجاد پروفایل عضویت در شروع سال تحصیلی بر
اساس لیست دریافتی از معاونت آموزشی
دانشگاه بصورت سیستمی ،توسط ادمین نرم

اعضاء هیأت علمی ،کارمندان ،نیروهای طرح و ...

عضو جدید می باشد

مراجعه به کتابخانه مویداالطباء و
تصحیح پروفایل فرد توسط کتابدار

قبال به هر شکل عضو کتابخانه های
دانشگاه بوده است

مراجعه به کتابخانه مویداالطبا و ارائه مدارک
الزم و ایجاد یا تصحیح پروفایل توسط کتابدار

افزار آذرسا

پایان

نکته (:)2
 )1هنگام ویرایش پروفایل دانشجویان داشتن کارت دانشجویی الزامی می باشد.
 )2هنگام ویرایش پروفایل سایر کاربران ارائه کارت شناسایی دانشگاه و کپی حکم کارگزینی الزامی می باشد.
 )3شرایط عضویت مطابق با آیین نامه عضویت در کتابخانه های دانشگاه می باشد و هیچ تغییری در آیین نامه داده نشده است.

پایان

